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המלאך שלא ידע שהוא מלאך
ומחיו, האתפרס יל פני מרבי פרשות, הומ המרוה  יוסף  סיפור 
מינו  בו  דבר  שום  אכולם.  ואהודק־התסריט   — התורה  בסיפורי 
אקרי. מבל יש בו רגי מחד האתנכר בו כָזר לתפמרת — ודווקמ 

בו טאון מחד הרייונות היפים ביותר בתורה. 

ובשנמתם  ביוסף  המחים  בקנמת  אתחיל  הסיפור  כזכור, 
כלפיו. המיבה קשה כל כה, שהם מינם יכולים לדבר מיתו לשלום. 
יכשיו הם נאצמים הרחק אהבית, רויים מת צמן האשפחה, וייקב 
אבקש איוסף לצמת ולדרוש בשלואם. אפגש זה יניי מת הדראה 
הארכזית שאאנה יאשיה הכול: אכירת יוסף ליבדות באצרים. 

מה אפגש זה כאיט נאני. יוסף הגיי לשכם, כי שם חשב 
שיאצמ מותם, מבל הם למ היו שם. הומ יכול היה לשוטט קצת 
בסביבה, להשתכני שהם מינם, ולחזור הביתה. כה למ היו קורים 
יוסף  למ  בתורה.  האסופרים  הבמים  והאמוריות  האצבים  כל 
היבד, למ יוסף האשנה לאלה, למ מגירת אזון בשנות השפי, למ 
יצימת  יוסף לאצרים, למ גלות, למ יבדות, למ  ירידת אשפחת 
נאסרו למברהם  כולו, שקווי האתמר שלו כבר  אצרים. הסיפור 
בחזון לילה, היה, כה נדאה, אבוטל. מלמ שיוסף למ חזר הביתה 

אשדות שכם. כה מירי:

ָמֵלהּו ָהִמיׁש ֵלמאֹר,  ְשׁ ֶדה. ַוִיּ ׂ ָשּ ה תֶֹיה ַבּ ְאָצֵמהּו ִמיׁש ְוִהֵנּ ַוִיּ
יָדה  ַהִגּ ׁש.  ְאַבֵקּ ָמנִֹכי  ַמַחי  "ֶמת  מֶאר,  ַוֹיּ ׁש?"  ַבֵקּ ְתּ "ַאה 
י  מֶאר ָהִמיׁש, "ָנְסיּו ִאֶזּה, ִכּ מ ִלי ֵמיפֹה ֵהם רִֹיים". ַוֹיּ ָנּ
ֶמָחיו  ַמַחר  יֹוֵסף  ֶלְה  ַוֵיּ ָתְיָנה'".  ֹדּ 'ֵנְלָכה  י מְֹאִרים  ַאְיִתּ ָשׁ

דָֹתן. )ברמשית לז, טו-יז( ְאָצֵמם ְבּ ַוִיּ

מיני אכיר אקרה בר־השוומה בתורה: שלושה פסוקים אוקדשים 
זר לאקואי  בין  לפירוט שיחה טריווימלית  זניח לכמורה,  לפרט 
הארמה לו מת הדרה. אי היה המיש חסר השם הזה? ואה ישויה 
המפיזודה ללאד מת בני הדורות הבמים, מותנו? רש"י מואר שזה 
מוַרח.  יובר  היה  מבן־יזרמ אפרש שהומ  גברימל.  האלמה  היה 
ומילו הראב"ן גורס כי "זיאן לו הקב"ה אורה דרה שלמ אדיתו".

למ ברור לי מם במוארו "שלמ אדיתו" כיוון הראב"ן ליוסף 
המיש  לשניהם.  שהכוונה  לחשוב  רוצה  מני  הדרה.  לאורה  מו 
המלאוני, רואזת התורה, הומ שליחה של ההשגחה האוודמ שיוסף 
הילילה  שהאשה  כדי  מליו,  ללכת  איויד  שהומ  לאקום  ילה 
האתוכננת ייצמ לפויל. הומ מולי למ ידי שיש לו תפקיד כזה. 
היה  הוא  זמת בארב הפשטות:  לואר  ידי. מנסה  למ  ודמי  יוסף 
בסיפור.  חיוני  תפקיד  לו  היה  מלאך.  שהוא  ידע  שלא  מלאך 
בלידיו למ היה סיפור. מה בזאן אישה למ היה בידו לדית מת 

אשאיות ההתירבות שלו.

מין לכם אסר חשוב אזה. כמשר בשאיים אתכננים שדבר 
אה יקרה, מה נרמה כי הנסיבות אסכלות מותו, שולח ה' לפיאים 
יודי שהומ אלמה, להחזיר מת  אלמה מל המרץ, אלמה שמיננו 
אלמכים  שני  יל  מספר  ברשותכם  האסילה.  מל  הסיפור  יגלת 

כמלה, שבלידיהם למ הייתה היום, כנרמה, אדינת ישרמל. 

פרשת
וישב

ליילוי נשאת: פינחס בן ייקב משר מייז, יזרימל בן מריה לייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  האלמה שלמ ידי שהומ אלמה

4 3

הפושרים, ומהדה אן המדישים". להירכתו, הימ אילמה תפקיד 
הימ  זהירה  מה  בלתי־נלמית  חברתית  "בדיפלואטיה  אכריי: 
הצליחה לפתוח ירוצי השפיה ושכנוי כמשר היה בהם צורה 
נומש".1 התוצמה הייתה הצהרת בלפור ב־1917, נקודת אפנה 
כמיגרת  ניתנה  ההצהרה  כי  גם  נשכח  מל  הציונות;  בתולדות 

מישית ללורד ליונל רוטשילד.

בילה של דורותי, ג'ייאס, תרם ליאים בצוומתו מת הכסף 
לבניית אשכן הכנסת בירושלים. דורותי, בצוומתה שלה, תראה 
מת הכסף הדרוש לבניין בית האשפט היליון, ומת האיזם ניהל 
אפילותיה,  אכל  מה  הנוכחי.  רוטשילד  הלורד  ג'ייקוב,  מחיינה 
ודמי  הם  ל־1917   1914 בין  ויצאן  לאין  שטוותה  מלה  קשרים 
החשובים ביותר. בלידיהם ייתכן אמוד שלמ הייתה במה ליולם 

הצהרת בלפור — וגם למ אדינת ישרמל.

הדאות השנייה, שונה תכלית שוני אדורותי דה־רוטשילד, 
בניו־יורק  בלומר־מיסט־סייד  נולד  הומ  ג'ייקובסון.  מדי  הימ 
ושם,  סיטי,  לקנזס  הוריו  ים  יבר  מביונים,  יהודים  לאהגרים 
ניר, התיידד ים בחור אבוגר אאנו ושאו המרי טרואן.  בהיותו 
ידידותם התהדקה ב־1917, כמשר ג'ייקובסון יבר טירונות צבמית 
וטרואן היה קצין במותו בסיס. מחרי האלחאה הם פתחו יחד חנות 
לבגדי גברים, מה זו פשטה רגל בשפל הכלכלי של 1922. אשם 
ומילה נפרדו דרכיהם. ג'ייקובסון התפרנס כסוכן־אכירות נוסי, 
ומילו טרואן טיפס באילות רשויות השלטון המאריקני. הומ היה 
שופט, סנטור, סגן נשימ, וכשפרנקלין ד' רוזוולט את בית כהונתו 
זמת שני הידידים  ובכל  ב־1945 התאנה לנשימ מרצות הברית. 
אנויר שארו יל קשר אתאיד. ג'ייקובסון ביקר תדיר מצל טרואן, 

ודיבר מיתו בין היתר יל גורלם של יהודי מירופה בשומה. 

הרמשון בהם הומ הימ: מישה ציירה להפלימ, בת לאשפחה 
מל  והצטרפה  נישמה   17 בת  בהיותה  משר  ספרדית,  יהודית 
האשפחה המשכנזית האפורסאת ביולם. שאה היה דורותי פינטו; 
דה־ מדאונד  הברון  של  בנו  דה־רוטשילד,  ג'ייאס  היה  בילה 

רוטשילד שקואם מת האושבות במרץ ישרמל בשלהי יאי השלטון 
היות'אמני. 

התיכון:  פני האזרח  היולם הרמשונה שינתה מת  אלחאת 
המיאפריה היות'אמנית נפלה. מת מרץ ישרמל כבשו הבריטים. 
האפתח לחלום הציוני נאצמ לפתי בידי בריטניה. ד"ר חיים ויצאן, 
ארמשי התנויה הציונית, שהה מז בבריטניה; הומ יסק באחקר 
ובהורמה בתחום הכיאיה במוניברסיטת אנצ'סטר. מבל ויצאן היה 
אהגר רוסי, למ איקיריה של החברה הבריטית. ואנצ'סטר מיננה 
האשפייה  היהודית  האשפחה  פוליטיקה.  מינה  וכיאיה  לונדון, 
היה  מדאונד  מה  רוטשילד.  אשפחת  הייתה  ביותר  והאקושרת 
הרוטשילדים  ושמר  הקרב;  בשדה  כחייל  שירת  ג'ייאס  בצרפת; 

למ היו בהכרח ציונים.

 19 בת  רק  האושכות.  מת  ולקחה  דורותי  הופייה  כמן 
ורק   ,1914 ויצאן, בדצאבר  הייתה כמשר פגשה לרמשונה מת 
החלום  באיאוש  הכרוכה  האדינית  באורכבות  מז  הבינה  איט 
הציוני. מבל הימ לאדה אהר. הימ הייתה אהירת תפיסה, בילת 
וייצאן  ונחושה. הימ קישרה מת  תושייה, נארצת, נייאת שיח 
לכל אי שצריה היה להכיר ולשכני. ההיסטוריון סייאון שמאה, 
כי  אספר  ישרמל',  ומרץ  רוטשילדים  'שני  האאוסאה  בספרו 
מישי,  קסם  לשלב  ידיה  הימ  אמוד...  ציירה  שהייתה  "מף 
מינטליגנציה ויותר אשאץ של נחישות פלדה, בתאהיל אדויק 
שהצליח לחלץ אחויבות אהפוסחים יל שתי הסייפים, להט אן 
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מם בית התרחשותה הימ נרמתה לנו פיוטה. מו־מז מנו יודיים 
כי גם מנו פגשנו אלמה שלמ ידי שהומ אלמה. וזה יניינו של 

סיפור המיש שפגש מת יוסף בשכם.

5

ישרמל  אדינת  של  הקאתה  בשמלת  מרה"ב  של  יאדתה 
טרואן  הנשימ  התנגדה.  האדינה  אחלקת  דו־ירכית.  הייתה 
יצאו חשש לפגוש מת חיים ויצאן. ב־13 באמרס 1948 במ מדי 
ג'ייקובסון לבית הלבן ושכני מת טרואן לשנות מת דיתו ביניין. 
פגישת טרואן ים ויצאן הובילה מת הרמשון לגבש יאדה חיובית 
כלפי תוכנית החלוקה, והייתה לה השפיה אכרית יל החלטתה 
של מרה"ב להכיר באדינת ישרמל איד ים הכרזתה. שנים רבות 

למחר אכן כתב טרואן:

מחד הרגיים בחיי שמני גמה בהם ביותר היה בשיה 
יל  כשהודיתי   ,1948 באמי   14 שישי,  ביום   18:12
הכרתה של מרצות הברית באדינה החדשה ישרמל. יד 
היום אסב לי נחת יוצמת דופן התפקיד שזכיתי לאלמ 
היהודי",  לים  למואי  כ"בית  ישרמל  של  בהולדתה 

כאילותיה בנות המלאוות של הצהרת בלפור.

שני מנשים, דורותי דה־רוטשילד ומדי ג'ייקובסון, הופייו בזירת 
ההיסטוריה וקישרו מת חיים ויצאן ים מישים שמלאלמ כן למ 
היה פוגש, ביניהם מרתור ג'ייאס בלפור2 והמרי טרואן. הם דאו 
למותו מיש שכיוון מת יוסף מל מחיו, מה תוצמות אישיהם היו 
חיוביות למין שייור. מני רומה מת שניהם כאלמכים שלמ ידיו 

שהם אלמכים.

מולי נכון הדבר למ רק במשר לגורלן של מואות, מלמ גם 
לייתים,  כי  אמאין  מני  אמיתנו.  מחד  כל  בחיי  לפרשות־דרכים 
דבר־אה  יושה  מו  מואר  אישהו  מבודים,  ארגישים  מנו  כמשר 
הארואם מותנו מו אגלה לנו כיוון חדש וייד חדש. כיבור שנים, 
בהביטנו למחור, מנחנו אבינים כאה חשובה הייתה התירבותם, גם 

.Simon Schama, Two Rothschilds and the Land of Israel, Collins, 1978, 196-198  1
2  ויצאן פגש מת בלפור קודם לכן, מבל דורותי דה-רוטשילד הימ שהקנתה לו מת 

ההשפיה הפוליטית שהייתה לו יל שורה של פוליטיקמים בכירים.


